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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
Ubicar el cinema en el context de les indústries i generar aprenentatges de 
transmissió especialitzada amb atenció especial als continguts. 
 
Temari 
 
• Metodologia de la informació cinematogràfica segons els diferents mitjans 

(especialitzats o no, premsa escrita, ràdio, televisió), formats informatius 

(notícies, crítiques, cròniques, reportatges, entrevistes) i fonts d'informació 

(filmografia, pressbooks, bibliografies, presentacions, festivals). 

• El naixement del cinema i els seus precursors. Una nova tècnica i llenguatge en 

permanent procés de revisió. 

• El cine entès com a art i/o negoci. 

• La indústria: com i qui la mou (productors, distribuïdors, exhibidors, mitjans 

de comunicació). 

• Hollywood i l'Star System. 

• Diner públic i diner privat. El cas de França i de l'Estat espanyol. 

• Noves tendències en la producció nord-americana. Entre el blockbuster i el 

segell 'independent'. 

• Cine i globalització. Cinematografies emergents al mercat internacional. Noves 

tecnologies . 



• Breu introducció a la tècnica cinematogràfica (el guió; la posada en escena; la 

construcció del pla, el moviment, el muntatge i el so com a eïnes de llenguatge) 

lligada a l’anàlisi del film. 

• Gèneres (concepte i validesa de les etiquetes, definició i característiques 

generals dels més emblemàtics) i escoles (quins autors i contextos socioculturals 

han creat escola?). 

 

Metodologia 

 

Les nocions de teoria i història del cinema aniran estretament lligades als aspectes 

pràctics de l'assignatura. L'exercici de la crítica cinematogràfica tindrà especial 

protagonisme, però també es treballaran altres formats rellevants de la informació 

periodística especialitzada en cinema. 

 

Avaluació: 

 

• Avaluació dels treballs realitzats durant les pràctiques. 

• Avaluació de la part de teoria mitjançant un examen dels continguts. 
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